
M O N I T O R  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

Warszawa, 29 czerwca 2007 r.   Nr 6 

Poz. 274 

UCHWAŁA NR 234 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 20 czerwca 2007 r. 

w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem uzupełniającym  
za pracę na rzecz projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych 

Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)  

§ 1 

Senat wyraża zgodę na przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń, 
w tym także ponad wysokość ustaloną w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych 
świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, 
poz. 1852), jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki pochodzące z innych źródeł niż określone 
w art. 94 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

§ 2 

Wszelkie sprawy związane z wynagrodzeniem uzupełniającym ze źródeł zewnętrznych ustala 
Regulamin Uniwersytetu Warszawskiego wynagradzania za prace na rzecz projektów finansowanych 
ze źródeł zewnętrznych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: K. Chałasińska-Macukow
  



 

Załącznik  
do Uchwały nr 234 Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r.  

w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem uzupełniającym za pracę  
na rzecz projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych  

 
 
 

Regulamin 
Uniwersytetu Warszawskiego wynagradzania 

za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych 
 
 
 

§ 1 

Realizacja przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego projektów finansowanych 
ze środków pochodzących ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca  
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), w szczególności  
projektów realizowanych w ramach programów ramowych Unii Europejskiej może stanowić podstawę 
do zwiększenia wynagrodzenia przewidzianego przepisami rozporządzenia Ministra Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę 
i  przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni 
publicznej  
(Dz. U. Nr 251 poz. 1852). 

§ 2 

1. Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego wykonujący dodatkowo pracę na rzecz projektu 
finansowanego ze źródeł zewnętrznych otrzymują wynagrodzenie zwane wynagrodzeniem 
uzupełniającym według zasad obowiązujących w niniejszym regulaminie. 
 

2. Wynagrodzenie uzupełniające wypłacane jest przez okres realizacji projektu. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie uzupełniające nie obciąża osobowego funduszu płac UW, stanowiąc 
koszt realizowanego projektu. 

2. Wynagrodzenie uzupełniające ustalane jest zgodnie z zatwierdzonym budżetem danego 
projektu. 

§ 4 

W przypadku projektów realizowanych w ramach programów ramowych wynagrodzenie  
uzupełniające wypłacane jest na podstawie aneksu do umowy o pracę, a w szczególnych 
przypadkach dopuszczalne jest stosowanie umowy-zlecenia. Ustalenie tego wynagrodzenia powinno 
być zgodne z zasadami rozliczania tych projektów oraz warunkami określonymi w umowie.  

§ 5 

1. Wynagrodzenie uzupełniające określone w aneksie do umowy o pracę oraz umowie-
zleceniu uzależnione jest od liczby godzin przepracowanych na rzecz projektu. 

2. Czas pracy przeznaczony na rzecz projektu powinien być odpowiednio udokumentowany, 
w szczególności w postaci Kart Czasu Pracy, przez cały okres trwania projektu. Wpisy do Kart Czasu 
Pracy akceptowane są przez kierownika projektu. Wzór Karty Czasu Pracy stanowi załącznik nr 
1  do niniejszego regulaminu. 

3. W aneksie do umowy o pracę powinna być określona stawka godzinowa, maksymalna 
liczba godzin, jaką pracownik może przeznaczyć na pracę na rzecz projektu oraz źródło finansowania. 

4. Stawka godzinowa we wszystkich rodzajach umów nie może przekraczać trzykrotnej  
godzinowej stawki wynagrodzenia (obejmującego wszystkie składniki, tj. wynagrodzenie zasadnicze 
wraz z obowiązującymi narzutami, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe, zakładowy fundusz nagród), 
obliczonej zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 151 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  
– Prawo o szkolnictwie wyższym. 
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§ 6 

1. Wynagrodzenie uzupełniające określone w aneksie do umowy o pracę przyznawane jest 
przez Rektora na pisemny wniosek kierownika projektu, akceptowany przez kierownika jednostki oraz 
kwestora lub pełnomocnika kwestora (potwierdzającego środki finansowe i zgodność z budżetem 
projektu). 

2. Wypłaty dokonuje się na podstawie podpisanego przez kierownika projektu 
i  akceptowanego przez kierownika jednostki oraz kwestora lub pełnomocnika Kwestora Zlecenia 
wypłaty dodatkowych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę (aneks), według wzoru określonego 
w  załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 

§ 7 

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika zatrudnionego wyłącznie dla potrzeb i na czas trwania 
realizacji projektu może zostać ustalone do wysokości trzykrotnej stawki minimalnej wynagrodzenia 
zasadniczego wynikającego z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 
grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 
związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. 

§ 8 

Powyższe zasady dotyczące wynagrodzeń za pracę na rzecz projektów finansowanych 
ze źródeł zewnętrznych mają zastosowanie, o ile umowa/kontrakt nie stanowią inaczej. 
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu UW wynagradzania  

za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych 
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu UW wynagradzania  

za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych 
 
 
 

/pieczęć zlecającej jednostki organizacyjnej/ 
 

 
Warszawa, dnia ............................... 

 
 

Zlecenie wypłaty dodatkowych wynagrodzeń 
z tytułu umowy o pracę (aneks) 

 
Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu UW wynagradzania za pracę na rzecz 

projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, wprowadzonego Uchwałą nr 234 
Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. (Monitor UW nr 6, poz. 274), zlecam wypłatę 
w projekcie (tytuł projektu, numer kontraktu): ................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
niżej wymienionym osobom: 

 

Lp. 
Tytuł lub stopień 
naukowy, imię i 

nazwisko  
Jednostka Stawka/godzinę Liczba 

godzin 
Kwota 

wynagrodzenia 

1 2 3 4 5 6 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 Razem 
 

    

  
 
 
                      Kierownik Projektu 
                                  /podpis/ 

 
 
                           Dziekan/Kierownik  Jednostki 
                               /podpis i pieczęć imienna/ 

Zatwierdzono do wypłaty: 
Kwestor/Pełnomocnik Kwestora 

 
 

............................................................. 
/podpis i pieczęć imienna/ 
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